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SILIGURI COLLEGE 
 

 শিশিগুশি কলিলে  2022-2023 শিক্ষাবলষে স্নাতক (সাম্মাশিক ও সাধারণ)  শ্রেশণলত অিিাইলি ভশতে র শিলদে শিকা : 

 
Sl. 
No. Particulars Date 

1 সাম্মাশিক এবং সাধারণ উভয় শবভালের অস্থায়ী শ্রেধা তাশিকা প্রকাশিত হলব 
10/08/2022 

2 প্রাথাশেক শ্রেধা তাশিকায় যশদ শ্রকািও ত্রুটি থালক তাহলি তা সংলিাধলির েিয অধযক্ষ েহািলয়র 

কালে অিিাইলি আলবদি োিালত হলব এই ইলেইলি 

admissionhelpline2022@siliguricollege.in 

13/08/2022 
তাশরখ শবলকি  3 p.m. 

েলধয 

3 সাম্মাশিক ও সাধারণ উভয়  শবভালের চূিান্ত শ্রেধা তাশিকা প্রকাশিত হলব 
16/08/2022 

 

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশির্ত অিলাইর্ি ভশতে র শিয়মাবলী 

 
প্রথে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

4 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র প্রথে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
 17/08/2022 at           
12:01 am 

 
5 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 17/08/2022- 

18/08/2022 
(upto 12 noon) 

   শিতীয় পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি 

শিবোচি প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

6 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র শিতীয় তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
20/08/2022 at           
12:01 am 

 
7 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 20/08/2022- 

21/08/2022 
(upto 12 noon) 

   তৃতীয় পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি 

শিবোচি প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

8 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র তৃতীয় তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
22/08/2022 at           
12:01 am 

 
9 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 22/08/2022- 

23/08/2022 
(upto 12 noon) 

চতুথে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 
 

10 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র চতুথে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
24/08/2022 at           
12:01 am 

mailto:admissionhelpline2022@siliguricollege.in
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11 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 24/08/2022- 

25/08/2022 
(upto 12 noon) 

পঞ্চে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

12 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র পঞ্চে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
26/08/2022 at           
12:01 am 

 
13 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 26/08/2022- 

27/08/2022 
(upto 12 noon) 

 ষষ্ঠ পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

14 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র ষষ্ঠ তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির তাশরখ 29/08/2022 at           
12:01 am 

 
15 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

29/08/2022- 
30/08/2022 
(upto 12 noon) 

সপ্তে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

16 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র সপ্তে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
31/08/2022 at           
12:01 am 

 
17 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 31/08/2022- 

01/09/2022 
(upto 12 noon) 

অষ্টে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

18 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র অষ্টে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
02/09/2022 at           
12:01 am 

 
19 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

02/09/2022- 
03/09/2022 
(upto 12 noon) 

িবে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

20 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র িবে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
05/09/2022 at           
12:01 am 

 
21 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

05/09/2022- 
06/09/2022 
(upto 12 noon) 

দিে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

22 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র দিে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 07/09/2022 at           
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তাশরখ 12:01 am 

 
23 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

07/09/2022- 
08/09/2022 
(upto 12 noon) 

একাদি পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি 

শিবোচি প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

24 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র একাদি তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
09/09/2022 at           
12:01 am 

25 অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 
09/09/2022- 
10/09/2022 
(upto 12 noon) 

িাদি পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

26 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র িাদি তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
12/09/2022 at           
12:01 am 

 
27 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 12/09/2022- 

13/09/2022 
(upto 12 noon) 

ত্রলয়াদি পযোলয়র B.A./B.Sc./B.C.A. শ্রকালসে সাম্মাশিক স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি 

শিবোচি প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

28 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র ত্রলয়াদি তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
14/09/2022 at           
12:01 am 

 
29 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 14/09/2022- 

15/09/2022 
(upto 12 noon) 

 

 

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সাধারি স্নাতক শ্রেশির্ত অিলাইর্ি ভশতে র শিয়মাবলী 

 
প্রথে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

30 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র প্রথে তাশিকা প্রকাি এবং অিিাইলি 

শিবোচলির তাশরখ 
24/08/2022 at           
12:01 am 

 
31 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 24/08/2022- 

25/08/2022 
(upto 12 noon) 

শিতীয় পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

32 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র শিতীয় তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি 

শিবোচলির তাশরখ 
26/08/2022 at           
12:01 am 
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33 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

26/08/2022- 
27/08/2022 
(upto 12 noon) 

তৃতীয় পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

34 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র তৃতীয় তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি 

শিবোচলির তাশরখ 
29/08/2022 at           
12:01 am 

 
35 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

29/08/2022- 
30/08/2022 
(upto 12 noon) 

চতুথে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

36 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র চতুথে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি 

শিবোচলির তাশরখ 
31/08/2022 at           
12:01 am 

 
37 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

31/08/2022- 
01/09/2022 
(upto 12 noon) 

পঞ্চে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

38 
চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র পঞ্চে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
02/09/2022 at           
12:01 am 

 
39 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

02/09/2022- 
03/09/2022 
(upto 12 noon) 

ষষ্ঠ পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

40 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র ষষ্ঠ তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
05/09/2022 at           
12:01 am 

 
41 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

05/09/2022- 
06/09/2022 
(upto 12 noon) 

সপ্তে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

42 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র সপ্তে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
07/09/2022 at           
12:01 am 

 
43 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

07/09/2022- 
08/09/2022 
(upto 12 noon) 

অষ্টে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

44 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র অষ্টে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
09/09/2022 at           
12:01 am 

 
45 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

09/09/2022- 
10/09/2022 
(upto 12 noon) 
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িবে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

46 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র িবে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
12/09/2022 at           
12:01 am 

 
47 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

12/09/2022- 
13/09/2022 
(upto 12 noon) 

দিে পযোলয়র B.A./B.Sc./B.B.A. শ্রকালসে সাধারণ স্নাতক শ্রেশণলত (সাধারণ এবং সেস্ত সংরশক্ষত শবভালে) ভশতে র েিয অিিাইি শিবোচি 

প্রশিয়ার শিলদে শিকা : 

48 চূিান্ত শ্রেধা তাশিকায় স্থাি পাওয়া শিক্ষাথীর ভশতে র দিে তাশিকা প্রকাি   এবং অিিাইলি শিবোচলির 

তাশরখ 
14/09/2022 at           
12:01 am 

 
49 

 
অিিাইলি টাকা েো শ্রদওয়ার তাশরখ 

14/09/2022- 
15/09/2022 
(upto 12 noon) 

 
 

      শবর্িষ দ্রষ্টবয  

 

• শবশভন্ন শবষলয় ভশতে র শ্রক্ষলত্র শ্রমধা তাশলকা এবং শসট সংখ্যা ও সরকার প্রদত্ত শিয়োবিী কল ার ভালব পাশিত 

হলব। শ্রেধাতাশিকায় িাে প্রকাি হলিই আলবদিকৃত শ্রকালসে ভশতে র অশধকার শিশিত হলব িা। 

 

• আলবদিপত্র যাচাই করার সেয় যশদ শ্রকালিা ত্রুটি ধরা পলি তাহলি তা বাশতি বলি েণয হলব এবং ভশতে র সেলয় শ্রদওয়া 

শ্রকালিা অথেই শ্রেরত শ্রদওয়া হলব িা । 

 

• আলবদিপত্র যাচাই করার সেয়সূচী পরবতী সেলয় কলিলের ওলয়বসাইট এ শ্রদওয়া হলব। 

 

• অিিাইি শিবোচি সেয়সূচী অপ্রতযাশিত পশরশস্থশতর কারলণ পশরবশতে ত হলত পালর। 

 
 

 


